
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ NO PERMANENT D'ESTUDI DE LA

MILLORA DEL FINANÇAMENT PER PART DE L'ESTAT
DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA

D'EDUCACIÓ I DE SANITAT
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 1034-2004 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2004 Núm. 13

 

Presidència

Hble. Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan

Sessió celebrada dia 26 d'octubre del 2004 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COM PAREIXENÇA, solAlicitada per la Comissió, dels representants del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament-

Intersindical de les Illes Balears (STEI); de l'Associació Nacional de Professorat Estatal (ANPE); d'Educació i Gestió i de la

Confederació Espanyola de Centres d'Ensenyament, per tal que exposin la seva opinió i informin sobre la matèria objecte d'estudi.

190



190 FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES EN EDUCACIÓ I SANITAT / Núm. 13 / 26 d'octubre del 2004 

 

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí, Dolça Mulet en nom de Miquel Nadal.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Aina Rado substitueix Francina Armengol.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López substitueix Antoni Marí.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Patricia Abascal sustituye a Francesc Quetglas.

Compareixença, solAlicitada per la Comissió, dels

representants del Sindicat de Treballadores i Treballadors

de l'Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears (STEI);

de l'Associació Nacional de Professorat Estatal (ANPE);

d'Educació i Gestió i de la Confederació Espanyola de

Centres d'Ensenyament, per tal que exposin la seva opinió

i informin sobre la matèria objecte d'estudi.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a compareixences: la del representant del Sindicat de

Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament Intersindical de

les Illes Balears, la del representant de l’Associació Nacional

de Professorat Estatal, la del representant d’Educació i Gestió

i la de la representant de la Confederació Espanyola de Centres

d’Ensenyança, d’acord amb el calendari de compareixences

aprovat per aquesta mesa el passat dia 8 de setembre, perquè

exposin la seva opinió i informin sobre la matèria objecte

d’estudi.

Passam, idò, a la primera compareixença de la tarda d’avui,

la compareixença de la Sra. Neus Santaner i Pons, secretària

general de l’STEI, a qui aquesta presidència li dóna una molt

bona benvinguda; assisteix acompanyada pel Sr. Pere Polo i

Fernández i pel Sr. Paulí Aguiló i Vicens. Té la paraula la Sra.

Neus Santaner i Pons per fer la seva exposició oral.

LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL DEL SINDICAT DE

T R E B A L L A D O R E S  I  T R E B A L L A D O R S  D E

L'ENSENYAMENT-INTERSINDICAL DE LES ILLES

BALEARS (STEI) (Neus Santaner i Pons):

Gràcies. Bon dia, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. Des de l’STEI volem agrair que se’ns hagi convidat a

participar en aquesta comissió. Per a nosaltres, que hem assistit

i participat als fòrums de Porto Alegre d’una forma activa,

consideram positiu que aquesta participació es faci extensiva

també a l’àmbit dels grups polítics i del Parlament de les Illes

Balears. Per això som aquí. Tant de bo això condueixi a

millorar qualitativament i quantitativa l’educació i la sanitat

d’aquesta comunitat autònoma.

L’STEI, que des de les primeres eleccions sindicals

democràtiques ha estat i és el sindicat majoritari a

l’ensenyament públic, al privat concertat, a l’universitari i a

altres àmbits educatius i que està emergent a altres sectors com

el sanitari, té l’obligació de demanar-vos, senyores diputades

i senyors diputats, que treballeu per millorar aquests dos pilars

bàsics de qualsevol societat desenvolupada que són el dret a

l’educació, a una educació de qualitat, i el dret a la sanitat de

qualitat, uns dels drets que aquí, a la nostra comunitat, pateixen

greus mancances de finançament. 

Fixau-vos que he dit drets i no serveis, perquè per a

nosaltres tant l’educació com la sanitat són els drets bàsics de

tota la ciutadania. A la nostra comunitat autònoma ambdós

pateixen un dèficit econòmic que any rere any es va repetint.

Des de l’època en què formàvem part del territori MEC les Illes

Baleares estaven a la cua de les inversions escolars. No donaré

gaires xifres perquè persones més expertes en el tema ja les han

donades, però algunes sí les vull donar per situar-nos una mica.

L’any 1997, any de referència per valorar el cost de les

transferències educatives, la ràtio dels centres públic, és a dir,

la relació alumnat grup de les Illes era un 8,21% més elevada

que la mitjana del territori MEC; per la seva banda a

l’ensenyament privat concertat ho era sis punts per damunt la

del territori MEC. La despesa mitjana per alumne a les Illes era

de 225.000 pessetes anuals; al territori MEC era de 339.000,

per tant un dèficit de 84.000 per alumnes i any a Balears. 

Però passem a estadístiques molt concretes que convé

recordar, extretes de l’estudi que l’STEI va fer davant les

transferències educatives -és la portada de l’estudi que férem

l’any 97. Passem a la gràfica número 1; representa la despesa

del MEC l’any 97, la que hauria d’haver estat si haguessin

aplicat la mitjana de l’Estat a les Illes Balears; la barra següent

és si haguéssim afegit l’increment de plantilla i d’inversions

necessàries per a aplicació de la LOGSE; l’altra barra és la

despesa que nosaltres consideràvem que s’hauria d’haver fet

per a normalització lingüística; l’altra, el que ens haurien

d’haver transferit; i per últim, l’aplicació del 4,57% que

s’aplicava a la resta de l’Estat com a mitjana del PIB, i que a

Balears no ho vàrem rebre.

A la gràfica número 2 veim la disminució de l’alumnat que

es va produir des del 1989 al 1999. Comprovam que Balears és

una de les comunitats on menys va disminuir l’alumnat. Gràfica

número 3: increment de la població des del 1991 al 1998;

vegeu que Balears està a la capçalera d’augment de població.

Gràfica número 4: ràtios curs 98-99; també estam a la

capçalera. Gràfica número 5; aquí invertim l’ordre, ja no estam

a la capçalera, començam a estar a la cua: quantitats

transferides per alumne a les diferents comunitats; vegeu les

que ens varen transmetre a Balears. Gràfica número 6:

quantitats transferides per centre escolar a les diferents

comunitats autònomes; vegeu que també estam a la cua

d’aquesta transferència. 

Gràfica número 7: quantitat transferida per professora o

professor a les diferents comunitats; continuam amb el mateix
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dèficit que els anteriors, també estam a la cua de les comunitats

quant a transferència per professorat. Gràfica número 8:

quantitat transferida per aula; continuam amb la mateix

dinàmica, estam a la cua de transferències per aula. I per últim,

per no cansar-vos, gràfica número 9: quantitat transferida per

habitant comparant comunitats que reberen les transferències

posteriorment i anteriorment a les Illes Balears; també veim

que estam a la cua.

Una vegada ja situats i detectat el dèficit pressupostari que

han patit les transferències educatives, continuam amb la

història dels fets. Hem de reconèixer que les primeres

legislatures del PSOE en l’aspecte d’increment d’inversions,

però així i tot mai no es va arribar a invertir en infraestructura

educativa a Balears com ho varen fer com a mitjana estatal.

Esdevé l’any 1998, i tal com vàrem avisar i advertir al nostre

estudi sobre les transferències, aquestes no solament varen ser

mal dotades, sinó que han estat la causa del fort endeutament

posterior. A l’estudi que férem l’any anterior a les

transferències advertírem -ja ho hem dit- que la despesa

educativa en relació al PIB era deficitària; així, la mitjana

estatal era del 4,57, l’estimació per a les Illes en aquest mateix

any del 4,57 era de 94.000 milions de pessetes. Nosaltres

reivindicàvem poder arribar al 6%, és a dir, uns 124.000

milions. Ja sabeu que just en vàrem rebre 38.708.000.

Què ha passat des d’aleshores? L’aplicació d’una reforma

educativa de gran transcendència, la LOGSE, amb grans

dèficits de construccions escolars, increments de població

escolar de procedència molt diversa, canvis socials

multiculturals, canvis tecnològics, etc., etc., que han fet que

aquests canvis socials siguin uns nous reptes per als sistemes

educatiu i sanitari d’una comunitat com la nostra, ja molt

necessitada en inversions educatives i sanitàries. Ens trobam

aules massificades amb ràtios que superen en escreix el que

marca la normativa. 

Mirau, jo ja som prou grandeta i ja he vist diverses reformes

educatives i contrareformes, i quan s’havia d’aplicar la

LOGSE, com que no invertien el que necessitaven les Illes en

construccions, pensàvem que la demografia aniria al nostre

favor, i que hi hauria menys alumnat dins les aules, un alumnat

bastant homogeni culturalment parlant. Però desgraciadament

la realitat no ha estat així, i els efectes de la globalització

neoliberal han fet que les nostres aules s’hagin omplert

d’alumnat divers i multicultural que ens exigeix atendre’l amb

un ensenyament de qualitat. 

I què vol dir ensenyament de qualitat des del nostre punt de

vista? Des del nostre punt de vista qualitat en educació vol dir,

primer, increment del percentatge del PIB fins a cobrir els

dèficits històrics, com a mínim, encara que sigui amb un

calendari, arribar al 7% del PIB. Dotació de plantilles per

atendre la diversitat, plantilles de personal docent ben format

i de personal no docent específic, des d’educadores socials,

treballadores socials, treballadores de carrer, moderadores

culturals, i dic moderadores culturals, no traductores; des de

personal sanitari... Un bon centre educatiu ha de tenir la

plantilla adient de personal de serveis i administració. Sabeu

que els nostres centres educatius públics no tenen la dotació

d’aquest personal?, i si el tenen el canvien cada sis mesos, com

pot ser canviar el conserge, les administratives, etc., etc.? Un

bon centre educatiu ha de tenir menjador, escola matinera,

activitats complementàries i extraescolars, i això representa

infraestructura, personal i dotació econòmica. No pot ser de cap

de les maneres que els centres públics a dia 23 d’octubre encara

no hagin rebut les partides de manteniment, i fa poquet les han

rebudes els centres concertats. Què els pareixeria si a ca seva

els tallassin el llum, els tallassin el telèfon, es rompés un vidre

i no el poguessin substituir? Això passa als centres públics

actualment. Aquí, a Balears, pareix que hi ha altres preferències

per gastar-se els diners públics per damunt d’aquests drets

bàsics. 

S’han de millorar qualitativament i quantitativa les escoles

d’idiomes, les plantilles del Conservatori, etc., etc., etc.

Per a l’STEI una educació de qualitat vol dir formació del

professorat per fer front als nous reptes que la societat demana.

Vol dir ràtios més baixes, vol dir incrementar la dotació per

incentivar el coneixement de la nostra llengua i cultura a fi que

es puguin assolir els objectius fixats per la Llei de

normalització lingüística; planificar i preveure la necessitat de

noves construccions de centres educatius. Una educació de

qualitat vol dir millorar les condicions sociolaborals del

professorat i de la resta de treballadores i de treballadors, vol

dir no penalitzar-los, vol dir reconèixer la seva tasca de cohesió

i integració social. És necessari dignificar la feina que fa el

professorat, no de crispar-lo encara molt més del que ho està.

Hem aconseguit -ho hem de reconèixer- mitjançant la

reivindicació i la negociació, certes millores en l’equiparació

i en l’homologació retributiva, però encara queda molt fer,

perquè el professorat de l’ensenyament concertat estigui

equiparat realment a les retribucions bàsiques del professorat

de pública. No hem de confondre l’opinió pública, que moltes

vegades ens diuen que el professorat de l’ensenyament

concertat s’ha aconseguit que cobri igual que el públic i això no

és veritat. Cal treballar en la prevenció dels riscs laborals de les

treballadores i dels treballadors de l’ensenyament, cal millorar

l’edat de jubilació voluntària del professorat, l’accés a la funció

pública, etc., etc.

Per a l’STEI qualitat en educació passa per tenir una escola

arrelada al medi, per tenir un model educatiu propi, per tenir un

currículum propi. Per això vos demanam que treballeu per una

llei educativa pròpia, fruit d’un pacte amb les organitzacions

representatives de la comunitat educativa de les Illes. Qualitat

per a l’STEI vol dir tenir una formació professional adequada

a les demandes de la societat, que formi treballadores i

treballadors que després puguin tenir uns contractes de treball

que els permetin tenir una vida digna. Qualitat en educació vol

dir que s’inverteixi en coeducació per tal de prevenir la

violència contra les dones, quan desgraciadament la nostra

comunitat està a la capçalera d’aquesta violència. Vol dir que

s’inverteixi i que es treballi des de tots els àmbits contra el

fracàs escolar i contra l’absentisme escolar. 

Per tot això exigim als nostres representants polítics que

facin de l’educació una vertadera política prioritària,

incrementant la dotació i millorant el sistema de finançament.

El futur d’aquesta comunitat està en joc.
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I què podem dir de diferent respecte a la sanitat? Continuam

patint com ho feim amb l’educació, però amb l’afegit que

s’incrementa el nombre de persones a atendre quant a població

fluctuant al llarg de l’any, i el pressupost actual fa que el dèficit

es vagi incrementant. També estam desgraciadament a la cua;

tan sols estam per davant de les comunitats de Ceuta i Melilla

quant al nombre de llits per cada 1.000 habitants. La llista

d’espera de la majoria d’especialitats és de més de 3 mesos, i

parl amb exemples ben propers: la de consultes als metges de

capçalera supera en molts de casos els 10 dies. No parlem de

les llistes d’intervencions quirúrgiques; comunitats amb renda

molt més baixa ens superen en prestacions, des de les

prestacions bucodentals a les d’estomatologia. Els greuges

comparatius són inacabables. Aquesta situació tan sols es pot

resoldre amb un increment significatiu del finançament. 

D’altra banda l’organització de la sanitat pública en aquesta

comunitat és prou divergent: d’una banda, Ib-salut; d’altra,

fundacions; d’altra, empreses públiques. En aquest sentit des de

l’STEI demanam l’establiment d’una xarxa sanitària única

sotmesa al mateix sistema de gestió pública i l’adequat

finançament que permeti garantir sistemes de salut pública

universal, gratuïts per a tothom, incloses les persones

nouvingudes i amb una qualitat que correspongui a les

necessitats. És necessari reafirmar els objectius prioritaris de

promoció de la salut, prevenció, amb caràcter respectuós amb

les persones, cures i reeducació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santaner. Per tal de formular... Perdó.

(Se sent algú que diu: “Això és falta d’aprenentatge”)

Bé, per tal de formular preguntes o observacions a la

intervenció de la Sra. Santaner, pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds intervé el diputat Hble. Sr.

Miquel Ramon per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. No, la intervenció és simplement per

agrair la presència de la Sra. Santaner en representació de

l’STEI, així com de totes les altres persones que intervendran

a continuació, i per la nostra part no tenim altra cosa a dir, que

escoltarem atentament les intervencions de totes les persones

que han vengut aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pere

Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, també per agrair aquesta

magnífica exposició. Li prec que després ens deixi còpia de les

diapositives que han projectat de les distintes gràfiques; ja són

conegudes però ilAlustren molt els dèficits. 

Jo li resumiré un poc el que he entès de la seva exposició i

li prec que si m’he deixat algun punt o si m’he equivocat en res,

a la rèplica que té..., bé, no serà rèplica perquè no vull

promoure cap debat, ni amb vostè ni amb cap de les

organitzacions que vénen avui, perquè simplement hem

d’escoltar les opinions i les demandes que ens plantegen i

prendre’n nota per després treure unes conclusions, esperant

que serveixin a aquells objectius que vostè proposava fa un

moment, que és millorar aquests drets fonamentals.

Bé, he entès que el dèficit que tenim dins el sistema

educatiu, bàsicament, que és allà on s’ha estès més, prové

primer d’un dèficit històric acumulat fruit d’anys de rebre una

inversió i una despesa corrent inferior a la mitjana, que després

aquest dèficit es reprodueix en el moment de la transferència,

és a dir, podríem parlar d’un dèficit històric i després d’un

dèficit en el moment de rebre les transferències respecte del

que era la despesa mitjana de les comunitats autònomes que

varen rebre educació en la mateixa tongada, que eren les

comunitats autònomes de la via del 143. 

Que després la LOGSE afegeix nova despesa sense que

l’Estat compensàs o revisàs la transferència en educació, és a

dir, que la LOGSE genera unes obligacions a les comunitats

autònomes sense que vagi acompanyada d’una transferència per

fer front a aquestes obligacions. 

Que després es genera un creixement demogràfic anual, que

això també ha provocat una major despesa que a la resta de les

altres comunitats autònomes, que som la comunitat autònoma

que ha tengut un creixement demogràfic superior. Que aquest

creixement demogràfic a la vegada també ha estat d’una

diversitat cultural que també genera una major obligació de

despesa pública; és a dir, vostè ha parlat de plantilles per fer

front a l’atenció a la diversitat, la normalització lingüística, etc.

Fins aquí, i jo tal vegada afegiria un nou punt que vostè,

com a persona amb experiència dins el món educatiu, ens

podria apuntar cap a on aniran les noves demandes d’una

societat moderna. És a dir, fins aquí tenim unes diferències

respecte de la mitjana, però en el moment, si aconseguim obrir

una negociació amb l’Administració de l’Estat per revisar el

cost d’aquestes competències, també hauríem de preveure les

noves demandes que ens plantejarà una societat que de cada

vegada és més exigent dins les seves administracions públiques.

En definitiva, si aquesta situació s’estancarà, si al contrari

continuaran augmentant aquestes demandes, perquè llavors ja

serà una feina nostra fer tot un paquet i, ben carregats

d’arguments, intentar que es revisi aquest cost.

Un poc és així com..., aquest és el resum que faríem de la

seva intervenció, que després ho completarem amb aquestes

gràfiques que ens ha plantejat. 

Respecte de la sanitat també, a pesar que la transferència ha

estat molt més posterior, però ja veim que pràcticament en el

segon any de la transferència ja hem entrat en un dèficit anual

que també té uns efectes multiplicadors.
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I res més. Una vegada més agrair-li la seva aportació i

també a les altres persones, que no necessàriament haurem

d’intervenir després de cada una de les aportacions, agraint-los

que hagin perdut uns moments per estar entre nosaltres. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari

Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Alberdi per

un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Santaner, igual que els

meus companys en primer lloc vull agrair-li la seva

documentadíssima exposició, que jo faig com els altres i li

deman si per favor ens ho pot fer arribar perquè, és clar, es

donen moltes dades aquí que no tens temps de copiar-les, però

estic segura que ens les facilitarà.

Jo sí que li volia fer una pregunta concreta, o li volia fer una

demanda. Vostè ens ha presentat aquestes gràfiques, que jo li

ho agraeixo, a més a més, perquè el millor és que ens facin

això, que ens ho posin aquí de forma gràfica perquè ho veiem

de forma tan clara, que hem estat a la cua de tot allò bo,

almenys això semblava. Però això era en el 97, quan les

transferències. Jo li demano si vostè, en relació a aquesta

comparació que ha fet en el 97, ara, una dada així significativa:

quina és la dada que vostè ressaltaria més ara mateix aquí quant

a desigualtat de la nostra comunitat en relació a les altres?

I després li volia fer una altra pregunta que també té a veure

amb la despesa en aquest moment. Jo volia la seva experiència,

que vostè ha anunciat aquí, que segur que la té, perquè ens

digués que..., vegem, en aquest dèficit de les transferències

evidentment hi ha un dèficit històric, els meus companys ho han

ressaltat, tots ho sabem, vostè ho ha dit, però també els dèficits

en l’educació, quan vostè ha definit què era l’educació de

qualitat, que jo ho comparteixo fil per randa, per descomptat,

quasi tot, també s’ha de veure com ens gastem els diners a la

comunitat. Hi ha un dèficit històric que hem de solucionar i

aquí estem per això, però també hem de fer el millor possible

per gastar els pocs recursos que tenim, i a nosaltres ens amoïna

molt aquest tema, vostè ja l’ha comentat, del pagament dels

centres i tal, encara que aquest matí el Sr. Conseller s’ha

compromès amb unes dates específiques d’abonament d’aquest

tercer termini, però també ens amoïna molt com ens gastem ara

mateix els recursos. Jo voldria saber, si em pot contestar, a

vostè aquesta ordre que va sortir de la conselleria respecte al fet

que hi hagi dos professors per aula per l’elecció dels pares de

la llengua, en un moment en què, vostè mateixa ho ha dit, les

ràtios són realment molt deficients, vostè em podria donar la

seva opinió, per favor?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Pel Grup Parlamentari Popular

intervé l’Hble. Diputat Sr. Simó Gornés per un temps màxim de

10 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Vagi per endavant també l’agraïment

del Grup Parlamentari Popular per l’assistència de tots els

convidats, tots els representants sindicals i concretament ara

amb la intervenció de la portaveu de l’STEI. Creim que és

important que aquest àmbit del món educatiu també tengui veu

en aquesta sèrie de compareixences que s’estan duent a terme

en el Parlament i ens interessa molt la seva opinió.

No es tracta de fer tampoc un debat, sinó que la nostra

intervenció anirà més que res a puntualitzar i a comentar

algunes coses que s’han dit i a plantejar-li també algunes

qüestions, més que res perquè aquesta comissió ja té una certa

història, té un cert bagatge i veim que hi ha tota una sèrie de

punts de coincidència, hi ha un denominador comú entre la

majoria de les intervencions. Dins aquest comú denominador

-almanco és la percepció que jo tenc- és que el maneig de dades

estadístiques, pel que he vist fins ara almanco, crea unes certes

discordances entre altres dades que hem pogut veure aquí.

Volia saber la seva opinió sobre si és necessari crear, unificar,

millor dit, les variables per poder emprar taules comparatives

i dades estadístiques d’una forma més eficient i que siguin el

més ajustades possible a la realitat. Vostès a la seva

compareixença han emprat unes gràfiques bastant explícites,

però en canvi jo he de dir que, d’haver observat altres

compareixences aquí, idò hi ha hagut dades que no casaven

amb les que vostès han expressat aquí; per exemple amb ràtios

que la comunitat de Madrid pugui tenir quant a població

immigrant, alumnes per aula, etc., etc., que almanco que les

dades que no manej i tenc no acaben de quadrar. Per tant jo

crec que sí seria necessari poder arribar a aquest acord general

sobre quines són les variables que s’haurien de manejar per

poder tenir aquestes observacions objectives.

Ha fet un esment a l’any 97 i a l’any 98 com a any del

traspàs de competències cap a la comunitat autònoma, en el

qual vostès anunciaven que ja venien mal dotades, de qualque

forma, aquestes competències, i aquí també torn incidir en la

diferència de criteri al respecte; per posar un exemple, el

mateix delegat provincial d’Educació, un any i mig abans, ja

deia que aquests 37.000 o 40.000 milions, si comptam el tema

de normalització lingüística, eren molt més que suficients per

emparar aquesta dotació, afirmacions avalades posteriorment

al Congrés i al senat per part de destacats membres socialistes.

No deixa de ser més que un comentari per poder ponderar

d’una forma el més àmplia possible aquesta disparitat de

criteris sobre la transferència de les competències.

Ha fet un comentari també sobre els problemes que pateixen

alguns centres respecte dels seus pressuposts, jo li vull aclarir

que avui mateix el conseller d’Educació, al Ple, ha donat

resposta a una sèrie de preguntes plantejades per portaveus

d’altres partits polítics sobre aquest assumpte; és cert, però

també és cert que s’articulen les solucions per tal que això,

almenys sigui solucionat tan aviat com sigui possible. També

li he de dir, però, que no és una qüestió nova aquest aspecte,

s’han produït retard també, per part d’altres governs, per

exemple en coses tan importants com el pagament de les

nòmines que, fins i tot hi va haver problemes bastant seriosos

per poder-les solucionar. Vull dir amb això que la gestió

d’aquesta àrea de tant de volum i de tant de pes, és clar que
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genera, de qualque forma, problemes, però que tothom hi posa

la seva millor voluntat per tal que puguin ser solucionats.

Ha dit vostè que l’homologació de les retribucions del

personal eren, de qualque manera, al seu entendre, les ha

qualificades de modestes o almenys al meu entendre crec que

s’ha de valorar en la seva justa mesura aquest esforç polític que

no està contemplat, per cert, al capítol de transferències, aquest

esforç que ha fet el Govern de les Illes Balears per aconseguir

l’homologació salarial dels ensenyants. Crec que és una passa

constructiva que s’ha de valorar en la seva justa mesura, com

aquesta voluntat, com dic, d’anar avançant i equiparant amb les

ràtios que es manegen a nivell estatal.

La idea és poder extreure el màxim de conclusions que

puguin ajudar que el nou sistema de finançament que es vol

impulsar per a les Illes Balears tengui el major nombre de

suports i avals possibles, açò és el que volem tots els grups

polítics aquí, i supòs que també tot el colAlectiu d’agents socials

i educatius que participen d’aquesta qüestió. Nosaltres,

d’alguna forma, confiam que amb el nou govern de Madrid, de

qualque forma, es puguin atendre aquests dèficits i és per açò

que s’intenten recaptar tots els suports socials per tal que les

Illes Balears puguin tenir una veu unida i forta davant aquesta

reivindicació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Per fer observacions o respostes

a les preguntes dels senyors diputats, té la paraula la Sra. Neus

Santaner.

LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL DEL SINDICAT DE

T R E B A L L A D O R E S  I  T R E B A L L A D O R S  D E

L'ENSENYAMENT-INTERSINDICAL DE LES ILLES

BALEARS (STEI) (Neus Santaner i Pons):

Bé, agrair els suggeriments, tot el que m’heu dit fins ara. Jo

no tenc aprenentatge de diputada, intentaré contestar el que he

anat anotant. Vegem.

Dades actualitzades, jo conec la realitat actual, llavors del

que es tractava en aquesta comissió era fer veure que aquest

dèficit que tenim en educació i en sanitat té una història, la

història és la que és i hem d’intentar que aquesta història no es

vagi mantenint amb el temps i no vagi incrementant-se aquest

dèficit, Això, per un costat. En segon lloc, també vivim

reformes educatives que no tenen un finançament, i això fa que

les aplicacions d’aquestes reformes no siguin més que afegir

sobre el banyat, que deim colAloquialment. Aleshores, ni la

LOGSE va dur un acompanyament de finançament, ni la Llei

de qualitat duia una llei d’acompanyament, i demanam que

aquesta reforma de la reforma que està en marxa dugui aquesta

llei de finançament, perquè podem tenir tots els objectius

immillorables, podem demanar les millors plantilles, però si

després no hi ha un finançament i que no acumuli el forat que

ja té, econòmic, aquesta comunitat, no solucionarem res,

perquè estarem endeutats per a molts d’anys.

Quant a dades objectives quant a centres, mirau quants de

centres educatius hi havia abans de l’any 98 ni quants de

centres hi ha actualment, tenint com a referència l’increment de

població. Jo crec que tenim encara un gran dèficit. Mirau la

plantilla de professorat que hi havia quan hi havia un petit

decreixement demogràfic i mirau la plantilla que hi ha ara, que

hem de reconèixer que ha crescut, però que segons el nostre

punt de vista no ha crescut així com ho hauria d’haver fet, i

sobretot amb la diversitat d’alumnat que tenim. I no ha crescut

la plantilla de persones o de professionals que tenguin a veure

amb el món educatiu i no siguin docents, estic parlant, com ja

he dit, de treballadores socials, educadores de carrer,

moderadores culturals, etc., etc.

Quant a les dades, l’STEI no ha tengut mai la capacitat per

inventar-se dades, sinó que l’estudi que férem l’any 97 va ser

en base a les dades que teníem a nivell de direcció provincial

i a nivell de MEC, i les dades posteriors a l’any 97, que

apareixen a les gràfiques, estan tretes d’un estudi del Govern

balear, no ens n’hem inventada cap. Si el Sr. Crespí, pel qual

tenc una gran estimació perquè ens vàrem discutir molt però

també vàrem arribar a acords, es va equivocar, jo ho sent, i crec

que treure aquest exemple del Sr. Crespí, jo que m’he llegit els

diaris de sessions d’aquesta comissió, pobret, ja està bé de

treure’l com a exemple en negatiu.

Pel que fa al tema de dos professors o professores per aula,

a nivell pedagògic, ja ho hem dit, com?, si a nivell pedagògic

ve just complir el decret de mínims que, tant a nivell de tres

anys com a nivell de setze, o qualsevol nivell educatiu

obligatori, s’ha de complir el decret de mínim del 50%, 50%,

com es pot dur a terme pedagògicament aquest invent de dos

professors per aula perquè les famílies puguin optar a la llengua

d’aprenentatge de les seves filles i dels seus fills quan, al

mateix temps, s’ha de complir el que vos he dit abans, el tema

del 50% en castellà i 50% en català. A nivell de finançament no

vos ho puc dir, perquè aquest projecte no ha passat ni per la

mesa de negociació de l’ensenyament públic ni per la mesa de

l’ensenyament provat concertat, així que no tenc ni idea del

finançament, el que sí sé és que moltes mestres que varen ser

contractades, que la majoria són interines, no sabien per què

s’havien contractat, es pensaven que eren de suport, és a dir,

per millorar la plantilla d’aquests centres pilot, després va

resultar que havien de ser les que havien de ser mestres de

castellà o, en alguns casos, que hem de reconèixer, han estat

perquè es pugui dur una línia en català en determinats centres.

Diu el Sr. Diputat que es reiteren en aquesta comissió

algunes dades, però que algunes són divergents i que hauríem

d’unificar variables, jo em remet als fets, que són evidents, crec

que tant un grup com l’altre reconeix el dèficit financer que hi

ha a l’àmbit d’educació i a l’àmbit de sanitat, i no solament

això, que després hem de tenir en compte a veure quina

preferència té l’educació i la sanitat a les distintes opcions

polítiques per dur a terme la seva gerència, perquè, si dins

l’àmbit educatiu o dins l’àmbit sanitari, un grup polític té una

preferència per gastar-se els doblers per un costat o per l’altre,

això fa que l’ensenyament, perdó, l’educació o la sanitat, tengui

uns determinats resultats. Quant a les dades darreres no les hem

inventades, torna repetir que estan tretes d’un estudi del Govern

balear, en base també a dades tretes del Consell Escolar de

l’Estat i en dades d’un estudi sobre immigració que va fer el
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MEC l’any 2002. No sé si em deix alguna cosa, però bé,

vegem.

Quant a l’homologació salarial. Mirau, crec que quan varen

preparar les transferències, crec que es varen despistar d’una

cosa, i és que en transferir un grup tan nombrós de persones

com és el colAlectiu de professorat de la xarxa pública i que

també hem de tenir en compte el grup de professorat dels

centres concertats, perquè la LODE ja recollia l’article, i la

LOGSE també, que el salari del professorat dels centres privats

concertats s’havia d’anar equiparant, jo crec que es varen

despistar en quantificar que, per un costat, el professorat de

pública s’havia d’anar homologant als salaris del funcionariat

del mateix nivell, nivell A o nivell B, segons fossin llicenciats

o diplomats, i crec que això també va ser un descuit. Ara, no

ens penalitzem dient que de la punta d’aquest forat que té el

finançament d’educació de les Illes Balears tenguin la culpa els

salaris dels mestres, perquè així sí que la tendríem bona.

No sé si m’he deixat qualque cosa, però si n’he deixat

alguna, m’ho recordau, perquè som bastant despistada. Em

sembla que no, però vaja ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santaner. Els grups parlamentaris que

vulguin tenen dret a un torn de rèplica. Sí, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Esper que no es malinterpretin les

meves paraules respecte de les certes millores en retribucions

que ha dit la Sra. Santaner, que es valorin en la seva justa

mesura. L’únic que he dit és que, d’alguna forma, s’hauria de

valorar la voluntat política del Govern d’escometre aquesta

acció d’homologació que suposa un esforç econòmic molt

important. Evidentment, no he culpat els ensenyants, com pot

suposar, que açò incrementi el deute històric que, com ha dit la

senyora portaveu de l’STEI, té una història molt llarga i que

s’ha de valorar en la seva justa mesura. Solament era això.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Si vol intervenir?

LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL DEL SINDICAT DE

T R E B A L L A D O R E S  I  T R E B A L L A D O R S  D E

L'ENSENYAMENT-INTERSINDICAL DE LES ILLES

BALEARS (STEI) (Neus Santaner i Pons):

Vegem, no vull que hi hagi cap malentès, però des de la

Llei general d’educació, com que jo som gran, la Llei

d’educació de l’any 70 parlava de dignificació de la tasca

docent, tant a pública com a privada, parlava d’equiparació de

salaris. La LODE continuava igual, llavors, el MEC, els

increments que feia de professorat, del salari del professorat

eren molt, molt minsos, quan rebem, les transferències i l’STEI

està a les meses de negociació, exigim el compliment d’aquest

deute històric, si no, mal sindicat seríem, mal sindicat seríem.

Els diputats i les diputades tenen una funció, i els sindicalistes

en tenen una altra, que pot ser molt convergent, però de

vegades és divergent. Hem de treballar perquè sigui el màxim

de convergent.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santaner. Amb aquesta intervenció

donam per finalitzada la seva compareixença.

A continuació, passam a la intervenció del Sr. Pere Mir i

Martorell, secretari general de l’Associació Nacional de

Professorat Estatal, a qui aquesta presidència dóna una cordial

benvinguda. Assisteix acompanyat de la Sra. Isabel Lozano i

Lopera. Té la paraula el Sr. Pere Mir i Martorell per fer la seva

exposició oral.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ

NACIONAL DE PROFESSORAT ESTATAL (Pere Mir i

Martorell):

Abans de començar, vos vull donar les gràcies, com a

portaveu de l’equip que formam el sindicat ANPE, he sentit

dues vegades que és un sindicat estatal, però no voldria que

això suposàs a ningú cap problema de consciència, de dir que

ara estam davant un sindicat estatal, alerta!, és un sindicat que,

efectivament, va tenir un origen a la península, concretament a

Madrid, no vull anar a la història, perquè crec que és absurd, a

més jo no l’he viscuda i no tenc ni idea què era abans de ser jo

dins ANPE Illes Balears,, que és quan vaig agafar la

responsabilitat de tirar endavant un projecte que ens semblava,

a tot l’equip que formam el sindicat, molt esperançador i molt

nou, dins un sindicalisme independent que no n’hi havia, i crec

que encara no hi ha dins les Illes Balears, aquest és el nostre

futur i per això feim feina. Està bé que puguin tenir un origen

estatal, però vos puc dir que aquí som autonòmics al cent per

cent, parlam el català, som mallorquins de pura arrel i

benvinguda sigui la immigració i tota la gent que ens vol

acompanyar en aquesta tasca.

Jo sé el que passa per Madrid quan hi vaig, cosa que faig

amb bastant freqüència, sobretot per agafar experiència i per no

cometre els mateixos errors que altres grups i altres sindicats

tenen dins el món educatiu, quan torn aquí a les nostres illes.

M’interessen les nostres illes, som un sindicat d’aquí, pi punt

i final. Com a mestre no tenc res més a dir sobre aquesta

paraula “estatal”.

Vos vull donar les gràcies, com a portaveu, per l’oportunitat

que ens heu donat per ser escoltats pels senyors diputats i

diputades dels diferents grups que formau aquesta comissió. De

manera molt resumida vull destacar, sense entrar en massa

detalls, si de cas hi podríem entrar ja amb papers, i si veniu al

sindicat teniu tots els nostres arxius oberts i a la vostra

disposició; clar, hi ha aquí una manca de temps i per això seré

breu.

Nosaltres, com a sindicat petit de les Illes Balears, hem

detectat, i agraïm també moltíssim aquesta compareixença, que

hàgiu pensat en nosaltres, perquè hem sofert en carn pròpia, i

en molts de casos, hem constatat dins el nostre propi món

educatiu, dins la nostra pròpia activitat docent, perquè som

professors i mestres d’aquí, una clara falta de recursos

econòmics i moltes vegades humans, també, per dur a terme la
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consabuda i la consensuada qualitat d’educació als instituts i als

centres de les nostres illes, tant d’ensenyament públic com

privat, perquè nosaltres, com a sindicat, no feim una diferència

entre públic i privat, perquè pensam que, com ha dit la meva

companya anterior, és una funció social. Nosaltres no només

som usuaris sinó actors d’aquesta activitat educadora, i tant ens

és si ve de la privada com de la pública, el que volem és

qualitat per a tothom, no només per a la privada o no només per

a la pública. Bé, no vull entrar en això, però no és un tema de

finançament.

Passarem a dir uns motius que hem detectat, conjuntament

amb algunes actituds que veim presents dins la política

educativa, tant de la passada com de l’actual, que detectam, en

molts casos, bastant continuïsta, jo diria, com el senyor ministre

aquell que es fa referència a gracias a Dios, idò bé, que

efectivament hi ha hagut dins el PP, dins el PSOE i dins el

PSM, tothom que ha passat pel món educatiu, dins la

Conselleria d’Educació, que és d’on nosaltres procedim, casos

on efectivament veim una política totalment continuïsta, i altres

que no, gràcies a Déu, com diu Bono.

En primer lloc, vos vull dir que hem detectat clarament que

els pressuposts aquí, a Balears, destinats a educació, són

deficitaris, i pens que és per primera vegada en els darrers anys.

Hem analitzat aquest motiu, per què aquests pressuposts del

Govern balear són deficitaris? Hem vist el següent, unes

causes, una disminució de les inversions del Govern central a

les Balears, pensam que això fa que el Govern balear es veu

obligat a incórrer en dèficit per escometre les inversions que el

Govern Matas havia calculat que faria, si no donen de Madrid,

allà on no entren, com en poden sortir?, aquest és el problema

real, no és l’únic ni el més important, perquè nosaltres pensam

que el problema econòmic no és el més important en la vida

d’una persona, i menys dins el món educatiu, hi ha altres

solucions i altres vies, creativitat i imaginació en podem trobar,

però vaja, és important. Si el Govern central, en poques

paraules, tracta malament el Govern balear, qui sofreix és la

ciutadania d’aquí, i són els nostres alAlots i les nostres alAlotes,

ho veim com a sindicat. Així, veim que està tractat malament

la ciutadania de les Balears.

Un altre motiu: augment de la immigració, ja s’ha comentat,

però crec que això ha de quedar molt clar als diputats i

diputades. Si hi ha un augment gros d’immigració com ha

passat, ningú, a l’any de les transferències, pensava que hi

hauria aquest augment d’immigració tan gran com és

actualment, i clar, això ha creat una necessitat d’un augment de

professorat desorbitat i de centres, de creació de nous centres.

Aquesta augment de professorat justament s’ha fet dins l’àmbit

dels interins, no tant dels definitius, no tant de les oposicions,

és a dir, no places ofertes d’ensenyament públic. Nosaltres,

com a sindicat, tenim encara una pregunta que ningú no ens ha

contestat, i a la darrera mesa sectorial la vaig fer en nom del

meu sindicat: que m’expliqui per què 1.472 places d’oposicions

en 4 anys?, per què?, per què no 1.500, per què no 2.000? Quan

hi ha més de 3.000 interins amb un contracte laboral totalment

precari, és a dir, de supervivència, dia 15 ja han d’anar a

Consumer i a Pryca per veure si els (....) per pagar les patates

del mes següent, això quan tenim interins joves que han

d’aconseguir un habitatge per primera vegada, que s’han de

plantejar una maternitat, s’han de plantejar una paternitat, s’han

de plantejar crear alguna cosa dins aquesta vida o, simplement,

han d’anar al cinema els caps de setmana, i són sous i

prestacions socials molt baixes. Per què 1.472 places en 4

anys? No em va contestar el Sr. Cristòfol Vidal, i a veure qui

em contesta, no ho sé, nosaltres continuarem fent preguntes.

Però pensam una cosa, tot es produeix per una causa, mil

places, què hi ha darrera això? Pensam que hi pot haver un

pacte amagat de segons quins sindicats respecte del món

educatiu que estan tallant i estan aturant la sortida d’aquesta

gent, és a dir aquesta gent interina ha de ser definitiva, ha

d’entrar dins funció pública, per què no es va això?, per què no

hi ha un accés directe a la funció pública, que no se’n parla més

que en època electoral? Clar, a nosaltres això ens preocupa,

com a sindicat independent, consideram molt el factor humà.

Pensam que la política de construccions escolars va per bon

camí, perquè hem de pensar que no només hem de donar

cabuda, sinó també educació a aquests alumnes procedents de

la immigració, que és on hi ha el greu problema en educació i

que és on han d’anar la major quantitat de despeses, alumnes

immigrants. Per contra, davant aquest panorama, veim que, i

això em serveix per anar a Madrid, altres autonomies baixen el

nivell d’escolarització, jo tenc dades al sindicat, Castella-La

Manxa com va, Extremadura com va, jo què sé, altres

autonomies com van, de ràtios d’escolarització, i van a la baixa,

en canvi nosaltres anam pujant. En això pensam que els

recursos que dóna el Govern central que s’havia plantejat donar

a les Balears són els mateixos, i aquí hi ha més necessitats, i

veig que aquest és el dèficit que hi ha. Pensam que és

necessària una nova redistribució més justa cap a la nostra

autonomia, equilibrant les despeses.

Tenim una altra causa que hem detectat com a sindicat: la

posada en marxa d’una nova llei de qualitat, una nova llei, ja

n’hem passat tantes que m’és igual si es diu LOCE, LODE,

LOGSE, LOPED, LOPEGO, LOPEDES, ... a mi ja m’és igual,

ja anam a quilo, els mestres ja anam a quilo de lleis, i totes són

boníssimes i de qualitat totes, no n’hi ha cap que sigui ley de

educación para deseducar, tot partit política que governa, tant

aquí com allà, tots volen una llei de qualitat i, no obstant això,

veim que els alAlots de cada vegada, i som mestres i venim de

l’escola, jo fa vuit anys o nou que estava donant classe, a

Jafuda Cresques, a més, però no vull contar la meva història

perquè no vos interessa, però estam en el mateix, de cada

vegada els alAlots saben menys, això és el que passa, de cada

vegada surten amb menys coneixements.

Si nosaltres ja, com a sindicat, dèiem, a veure aquesta

LOCE, hi havia postulats que ja veurem si la nova llei que vol

fer el PSOE o que pretén fer el PSOE la millorarà, jo crec que

hi ha aspectes que no podrà millorar. Tot es pot millorar, però

hi ha aspectes que estan bé, i altres que estan malament, lògic.

Però si ja vèiem que a la LOCE, del PP, hi havia un

finançament incert, el vèiem totalment incert, si la LOGSE

diuen que és tornar millorant el passat, que és el que en principi

és el que ens volen vendre a la comunitat educativa, és a dir

LOGESE, però li canviarem el nom, i li posarem una altra cosa,

que la ministra ja ha dit coses d’aquesta nova cosa, ja sé per on

van els tirs, com a sindicat i com a docent, com a usuari, com

a senyor que va els matins a la seva classe, sé per on van els

tirs, i està passant el mateix, si la LOGSE, la gent que és
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partidari de la LOGSE deia que l’error de la LOGSE era el

finançament, en aquesta nova llei, que crec que encara no li han

posat nom, que a mi m’és igual, l’estudiaré i la miraré, però no

em preocupa massa, no em lleva la son, de finançament no

n’han parlat, no en parlam. Si va fracassar pel finançament,

aquesta llei similar, l’experiència ens demostra que si no hi ha

un finançament, això no funcionarà. Bé, vull sortir un poc

d’aquest tema.

Nosaltres, com a sindicat, volem debatre temes i problemes

i plantejar problemes educatius reals que no es varen tractar en

el seu moment, i que ara tampoc no es tracten. I pos un parell

d’exemples, els passaré ràpids i en algun, tal vegada per un poc

de masoquisme m’aturaré un poquet més. El tema

d’escolarització massiva que provoca aquest augment de

contractes d’interins precaris i això aturat en 4 anys en 1.472

places. No ho he de demanar a l’oposició, ho deman a la gent

que governa i bé, perquè mirant les plantilles no en podem

treure més, d’acord, jo per un mes o un mes i mig, com a

sindicat, esperaré, fantàstic. Però han de treure més motius de

per què no s’han tret més places quan hi ha una quantitat

d’interins que fa por.

Un altre tema, les itineràncies del professorat de Secundària

congelades des de l’any 2000. Les tutories no retribuïdes, veim

que la tutoria és fonamental que estigui retribuïda. El fons

d’acció social congelat. Record d’altres responsables de la

conselleria que quan anaves al banc i anaves amb el llibre de

família quan havies tengut un infantó te donaven 100 euros, hi

anau però callau, no ho digueu. Com ens tracta aquesta gent?

Com ens tracten els polítics? Anau al banc, presentau que heu

tengut un infant, però callau, no digueu que són de 100 perquè

això me pareix que no és per a nosaltres. Jo ho he sentit com a

sindicalista dins una Conselleria d’Educació. Aquests no han

dit res tampoc, supòs que ho donen per fet, no ho hem tornat

demanar, hem anat al banc i presentes el llibre de família i per

avall. I de moment tampoc no ens han vengut més problemes

a nivell d’afiliats i d’afiliades en aquest assumpte, amb la qual

cosa tampoc hem callat. Crec que això ja està donat, però vaja

arribàvem a aquest extrem.

Desdoblaments insuficients, itineraris poc acurats. No basta

fer una diagnosi de l’alAlot pels dos, tres orientadors que de

vegades estan dins una escola o dins un institut, no aquest alAlot

serveix per això, aquest alAlot serveix per allò, per cert què

nom? Qui és el seu pare i qui és la seva mare i de què fan

feina? Això no ho saben els orientadors, estan a un món ideal,

irreal i aleshores volen que el professor digui, agafi el pare, la

mare i l’alumne i digui, tus has d’anar per aquest itinerari, jo

què m’és si va per aquest itinerari, va per garantia social, va a

FP, se’n va a l’atur, o se’n va a fumar dos porrets al pati,

perdonau. És irreal, l’orientador està fent una activitat

educativa irreal, no toca de peus enterra. Què hi ha en el fons?

Que aquest educador no està ben pagat, no està motivat i

aleshores, lògic, qui no cobra, qui no està socialment ben

considerat en 5 minuts ha acabat la feina, això és com un mal

fuster o un mal ferrer, te fan un persiana amb 10 euros, però

després no la pots colAlocar perquè cada dos dies se desencola,

dic jo, ho dic com usuari. No me vull estendre més.

L’atenció a la diversitat de paper, és una atenció a la

diversitat que s’està fent en els centres de paper. És molt guapo

damunt el paper i que l’alumne a les 9 anirà amb aquesta

professora, però després no hi ha la professora, l’altra

professora ha de compartir amb un altre grup-classe, de 4 o 5

a la setmana que ha d’atendre els búlgars, només hi va dos dies

a dues hores i els búlgars segueixen sense saber xerrar ni català,

ni espanyol i perd el búlgar supòs. És a dir, està que no se sap

on, però segons el paper està ben atès aquest alumne, però la

realitat no és així. Tal vegada estic exagerant, però com a

sindicalista (...) sindicalisme jo crec que m’heu de deixar...,

tampoc és molt agradable venir a aquesta sala i que algú

m’escolti, a part dels meus companys que sempre m’escolten i

jo també els escolt amb molt de gust.

Grups de suport ficticis. Subvencions per a educació i

material didàctic insuficient, encara que ara divendres se va

publicar una ordre de què es pot demanar per reedició de

material didàctic i tal, però és poquet. Càrrecs directius no

retribuïts fins fa dos dies. Despeses de manteniment de centres

no abonades. I jo deman, molt bé, el Govern balear no ha

abonat les despeses de manteniment, malament, els hauria

d’haver abonades. Però i per què no fa un aval al director del

centre, dient mira vas en nom meu i te’n vas al banc i el

director del banc te farà un ingrés en el compte del teu centre,

perquè és el que ha dit la companya, com paguen el llum? Com

paguen el telèfon? Com poden comprar fulls? Com poden

comprar un recanvis de la fotocopiadora? Com poden comprar

un disquet d’un ordinador? El director ho ha de posar dels seus

doblers i després el Govern ho ha de pagar? Ho pagarà, però tot

això ens demostren unes polítiques que no estan tractar bé el

professorat.

Educadors i suport psicològic i social insuficient. Ja estic

acabant. L’augment de llicències per a formació i investigació,

que això és molt important per a la motivació professional del

docent i que n’hi ha poques i mal retribuïdes. I després un tema

que a nosaltres ens preocupa molt com a sindicat que és el

càstig que estan sofrint una i una altra vegada sobre el plus

d’insularitat. Nosaltres estam demanant un 15%, benvingut

siguin els companys que la darrera pancarta que varen fer

també posaven que ells volien el 15%. Però jo me’n record

quan vaig entrar a ANPE, ja fa anys, “sindicato que pide el

15% del plus de insularidad”. Benvinguts siguin els companys

que estan..., no els farem gens d’ombra, tots per a ells, però

siguin reclamant el 15% i no som un sindicat majoritari, però

seguim reclamant el 15%. I no ens ho donen i això és un càstig

que es fa al professorat i sobre el 6% de la pujada salarial

mínima que estam reclamant i que no hi ha manera que se’ns

doni.

Bé són temes necessaris tractar-los econòmicament per

aconseguir un ensenyament públic de qualitat, això és el que

vós volia transmetre. I hi ha una sèrie de compromisos que

nosaltres com a sindicat veim que no es compleixen, per

exemple l’acord de l’any 2002 sobre l’administració pública-

Comissions i CSIF d’una clàusula de revisió salarial i la firma

té un preu, això no s’està complint. La taxa de variació

interanual, que en el mes de setembre es va situar en un 3,2%,

constata que hi ha una considerable pèrdua del poder adquisitiu

i aquesta pèrdua del poder adquisitiu no està superada per la

pujada salarial prevista pel Govern. Estam parlant d’un 2% i

això és ridícul quan estam perdent poder adquisitiu. Hem

arribat a un màxim allà on els economistes aconsellen que a
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partir del qual és aconsellable recuperar poder adquisitiu, però

no podem allargar més aquesta pèrdua de poder adquisitiu.

Els pressuposts del Ministeri d’Educació per a l’any 2005

les veim insuficients, encara que suposin un augment global de

més o manco un 21,32%. Però per fer front a la reforma i el

futur de l’educació és necessari disposar d’un professorat

preparat i actualitzat tecnològicament i didàcticament. Però

també és necessari disposar d’un professorat que estigui

motivat, un professorat emocionat amb la seva tasca docent, un

professorat satisfet i ben considerat socialment i a tot això

encara no hi arribam. I a nosaltres se’ns demana als docents

molts d’esforços, però de vegades pensam que a canvi de res.

Hem de fer reunions des del matí fins al vespres, però i això

serveix per alguna cosa? Això és la pregunta que molts de

docents ens feim. El Govern balear i el Govern central ens

exigeixen per una sèrie de lleis un gran esforç, però a l’hora de

tenir un detall amb el professorat i això és el que nosaltres

demanam. És a dir, aquest augment ministerial, efectivament

diuen que els pressuposts generals d’educació han augmentat,

però aquest augment molt ens temem que no es vegi reflectit en

les millores laborals dels professors.

I per acabar només volia dir una frase, que en el nostre

parer cal un augment dels pressuposts educatius cap a Balears,

venguin d’allà on venguin. Però és necessari un augment dels

pressuposts educatius i que el Govern balear faci efectives

millores en el professorat de la nostra comunitat amb la via que

hem assenyat en aquesta intervenció perquè encara hi ha

centres que disposen d’un ordinador, d’un ordinador i altres no.

Nosaltres que feim bastant de cursos de formació el curs que té

més èxit dins els docents, tan de la privada com de la pública,

tan de primària com de secundària, són els cursos d’informàtica

i és per alguna cosa. Però pensau que hi ha centres que tenen un

ordinador i això avui en dia ja no està molt bé, no acabam bé

aquest any 2004 pensant que hi ha només un ordinador a alguns

centres. 

Això és un poc la nostra opinió.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Mir. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista intervé el Sr. Diputat

Pere Sampol per un temps màxim de 10 minuts. No en farà ús.

Per part del Grup Parlamentari Socialista intervé l’Hble.

Diputada Rosa Maria Alberdi per un temps màxim de 10

minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Només per agrair també al Sr. Mir també que ens hagi

ilAlustrat. És difícil agafar les dades, ja li ho he dit, de la seva

companya la Sra. Santaner, però després com sap aquí en

aquestes comissions ens ho donen tot per escrit. Moltes gràcies

per fer l’esforç de preparar-s’ho.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Per part del Grup Parlamentari

Popular intervé l’Hble. Sr. Diputat Simó Gornés per un temps

màxim de 10 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu en aquesta única

intervenció meva per agrair les seves paraules, a mi em sap

greu però no som Govern, formam part del poder legislatiu i la

veritat és que m’hagués agradat poder donar resposta a moltes

de les reivindicacions que ha plantejat vostè en aquesta

comissió. No li càpiga dubta que les farem arribar als

responsables d’educació del Govern de les Illes Balears.

I l’únic que li volia comentar respecte la qüestió de les

places d’interins que vostè feia esment és que, almanco açò sí

que em consta d’una forma clara, que és voluntat del Govern de

les Illes Balears anar consolidant aquestes plantilles. Per què

són el nombre que són no li puc dir, no li puc dir la veritat, no

duc tant de bagatge en qüestions educatives com altres persones

molt més autoritzades que jo en aquesta sala, però estic segur

que a través dels contactes que pugui tenir el seu sindicat i els

altres representants d’aquest món amb el Govern de les Illes

Balears podran anar obtenint respostes al llarg del temps.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fer observacions a les

intervencions dels senyors diputats, si vol fer-ne ús té un torn

de paraula.

Molt bé, moltes gràcies.

Doncs passam a la tercera compareixença i intervenció del

dia d’avui per part del Sr. Marc González i Sabater...

Bé passam com hem dit a la tercera compareixença i

intervenció de la tarda d’avui, la del representant d’Educació i

Gestió, Sr. Marc González i Sabater i que aquesta presidència,

com no podia ser d’altra manera, també li dóna la benvinguda.

Assisteix acompanyat de la Sra. Marta Monfort Miserais i del

Sr. Miquel Batle i Palou. Té la paraula per tal de fer la seva

exposició oral el Sr. Marc González.

EL SR. REPRESENTANT D’EDUCACIÓ I GESTIÓ

(Marc González i Sabater):

Amb el seu permís Sr. President. Sr. President, senyores i

senyors diputats. L’objecte d’aquesta compareixença, segons

ens han explicat òbviament, és posar de manifest i ajudar als

diferents grups parlamentaris a trobar una solució als

problemes de finançament del sector educatiu. No és una tasca

petita, és una tasca més aviat gegantina. Parlar d’ensenyament

és sempre parlar de dèficit perquè l’ensenyament és un dels

sectors allà on la tasca política, òbviament hi ha de fer més

feina i ha de millorar constantment. Per tant, és impossible

parlar a un moment determinat d’haver cobert totalment les

necessitats del sistema educatiu. Això evidentment no lleva de

què tots hi haguem de fer feina per millorar aquests

desequilibris que existeixen en el sistema i que són força

significatius en allò que fa referència i per tant, en el cas de

l’organització que represent que és Educació i Gestió, Escola

Catòlica de les Illes Balears en allò que fa referència al sistema

educatiu concertat, o la part concertada del sistema educatiu.
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Les lleis educatives des de 1970, les lleis estatals, el marc

de referència del sistema educatiu no duen, ja ho han dit altres

intervinents, una llei de finançament adjunta des de 1970.

L’any 1970 la Llei General d’Educació és la darrera llei

educativa, una llei general per una altra banda, no una llei petita

sinó una llei complexa, totalitzadora d’alguna manera i va

acompanyada d’un pla de finançament. Cap altra llei, ni la

LODE de 1985, ni la LOGSE de 1990, ni la LOPEG del 95, ni

la LOCE del 2002, ni sembla ser que la modificació de la

LOCE que proposa el Govern central van acompanyades d’un

pla de finançament. Això ha ocasionat una evident disfunció

entre els objectius de les lleis i els resultats que

s’aconsegueixen amb aquestes lleis. Concretament actualment

el Ministeri d’Educació i Ciència té penjat a internet un

document de 168 pàgines de propostes per a la reforma del

sistema educatiu i a cap de les 168 pàgines d’aquest document

hi ha una sola ratlla que parli de finançament d’allò que s’està

proposant. 

Val a dir que això tampoc no és estrany perquè com deim,

des de 1970 cap llei va acompanyada d’un pla de finançament.

Ens sembla que això és molt greu. Evidentment és més greu

fins i tot quan els compromisos que la Llei de Qualitat establia

respecte per exemple el finançament del concerts de l’educació

infantil, en el sentit de finançar progressivament la gratuïtat de

l’educació infantil i per tant, la concertació d’aquesta educació

infantil en aquest nivell. Desapareixen en aquest document de

manera que se deixa en mans de cada comunitat autònoma la

implantació o no implantació dels concerts en educació infantil.

Com sabeu aquí a la comunitat autònoma de les Illes Balears

des del curs 98-99 s’han implantat progressivament els concerts

educatius i ara actualment estan totalment implantats en el

nivell d’educació infantil i per tant, això és un greuge

compartiu evident amb altres comunitats autònomes que no han

implantat aquesta gratuïtat i aquests concerts de l’educació

infantil.

D’altra banda si deim que el sistema educatiu és deficitari

en si històricament i sempre, governi qui governi, el sector

concertat curiosament és el parent pobre del sistema educatiu.

El cost d’un lloc escolar a l’ensenyament públic és dues

vegades i mig més car, o si voleu ho giram a l’inrevés,

l’ensenyament concertat rep dues vegades i mitja manco

doblers que l’ensenyament públic per lloc escolar. Se podrà dir

que l’ensenyament públic actualment està suportant, per

exemple, la immensa majoria de l’alumnat immigrant i això és

cert, però també és cert que no se corregeixen aquells

mecanismes que deriven els alumnes immigrants cap a un lloc

o cap a un altre. Com per exemple des de ja va varis anys se

regula mitjançant una ordre en aquesta comunitat autònoma les

ajudes de transport i de menjador escolar. Aquestes ajudes que

s’atorguen a les famílies més desfavorides econòmicament

s’atorguen només a alumnes de l’ensenyament públic.

Difícilment una persona amb escassos recursos i concretament

un immigrant que en principi i fora que tengui papers, per

entendre-nos, té difícil obtenir unes quantitats econòmiques

importants, aquestes persones no tenen accés a aquestes ajudes

de menjador i transport escolar si estan escolaritzats a un centre

concertat.

També tenim un sistema d’admissió d’alumnes que prima

la proximitat en el centre, en la qual cosa aquells centres que

estan ubicats a zones allà on viuen, allà on estan empadronats

els immigrants, lògicament acumulen un nombre major

d’alumnat immigrant i això suposa un problema, suposa un

problema per a l’ensenyament públic, però suposa un problema

també per al dret de llibertat d’elecció de centre que a nosaltres

ens sembla tan respectable en allò que fa referència a les

persones que viuen i que han nascut aquí, com lògicament a les

persones nouvingudes, siguin d’allà on siguin. Per cert, vull

aclarir que per a Escola Catòlica de les Illes Balears la

immigració no és un problema, la immigració és un fenomen en

tot cas, el que passa és que òbviament de la immigració com a

fenomen se’n deriven una sèrie de problemes que hem de

resoldre. Però no voldria de cap de les maneres deixar passar

l’oportunitat de dir que no estam d’acord en la visió de què la

immigració és un problema, altra causa seran les causes

d’aquesta immigració i els problemes tècnics de tot tipus que

aquesta immigració pugui ocasionar en el sistema educatiu.

Com dèiem el parent pobre d’aquest sistema educatiu són

els centres concertats, parent pobre que d’alguna manera ha

hagut d’espavilar. Ha hagut d’espavilar racionalitzant la

despesa, fent una gestió acurada i per tant, d’alguna manera

traient uns millors resultats, lògicament, per cada euro que els

que puguin treure altres tipus de centres. Tot i això els centres

concertats arrosseguen un dèficit històric en la partida de

despeses de funcionament de més de 1.800 euros anuals per

unitat, la qual cosa ens posa en xifres òbviament

astronòmiques. Com es minva aquest dèficit? Per una banda val

a dir que dins aquesta legislatura i amb un acord que hem signat

el mes d’abril amb el Govern de les Illes Balears, s’ha establert

un pla d’increment d’aquesta partida de despeses de

funcionament. Això a nosaltres ens sembla una fita històrica

perquè a pesar que aquest pla s’havia iniciat la seva negociació

amb el Govern anterior, no s’havia arribat a concretar i

actualment ho hem pogut dur a terme. Això servirà per

d’alguna manera, com deim per minvar, però no per eliminar

aquest dèficit de la partida de despeses de funcionament dels

centres concertats. Per què? Per dues qüestions fonamentals,

per una banda perquè no se contempla el finançament de les

inversions dels centres, òbviament en els centres públics sí que

se contempla, lògicament, entre les administracions locals i les

administracions autonòmiques. L’administració autonòmica

dóna resposta a aquestes despeses derivades de les inversions

en centres, estructures, etcètera. Això no succeeix en els centres

concertats, les partides finalistes que reben els centres

concertats no van en cap cas destinades a les inversions.

I per altra banda la taxa d’inflació no és mai evidentment

d’un 2%. Per tant, qualsevol pretensió pressupostària, imposada

probablement per normativa europea, d’establir un límit del 2%

en l’increment de determinades partides produeix, evidentment,

com que aquí som una comunitat autònoma tradicionalment

més inflacionista, per raons històriques que tots coneixem,

lògicament es produeix aquesta disfunció entre el que reben els

centres i el que haurien de rebre. Per tant, és precís equiparar

i racionalitzar la despesa pública i és precís equiparar-la,

lògicament nosaltres no proposam ni voldria que s’entengués

d’aquesta manera que es produeixi una reducció de la despesa

que es du a terme en els centres públics, jutjam que lògicament

és molt necessària perquè tenen greus problemes i per tant, de

cap manera voldria que s’entengués que feim un brindis en pro

d’eliminació o la reducció de les partides econòmiques que
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reben els centres públics sinó més aviat, per una banda

racionalitzant la despesa d’aquests centres públics i per altra

banda incrementant les possibilitats de creixement de la xarxa

que manco doblers costa a l’administració i que és la xarxa

concertada, que a més a més curiosament és la xarxa més

demandada. És a dir, veim any rera any que els centres

concertats i concretament els centres concertats d’Escola

Catòlica són els centres que tenen més demanda i que

malauradament manco possibilitats tenen de donar resposta a

aquesta demanda.

Altres dades que suposen aquesta diferència de tractament

històric, no volem personalitzar, no volem concretar en grups

ni en governs concrets perquè això és una qüestió històrica. El

sector educatiu concertat atenent un 40% de l’alumnat només

té un 25% del professorat i això és una dada objectiva. Si

d’alguna manera volem equiparar la qualitat educativa que es

presta a tota les xarxes hem de dotar adequadament les

plantilles de professorat. És cert, insistesc també , que hem

signat un acord enguany amb el Govern de les Illes Balears que

és la continuació d’anteriors acords en matèria de plantilles

d’increment d’equips docents, però també és cert que així i tot

no basta i no basta perquè les lleis educatives preveuen la

posada en marxa d’una sèrie de mecanismes de compensació,

d’atenció a la diversitat, passarelAles, itineraris, etcètera que

requereixen d’equips, requereixen de docents. Per tant, això

s’ha de finançar, això mereix un finançament.

D’altra banda volem dir que si bé és cert que per una banda

el sector concertat, per les raons que hem exposat anteriorment,

no atén percentualment el mateix nombre d’immigrants que

pugui atendre el sector públic, sí que és cert que en exclusiva

el sector privat concertat és el que atén l’educació especial.

Actualment l’educació especial en aquesta comunitat autònoma

està en mans del sector privat concertat, en el millor dels casos

la intervenció dels poders públics és a través de patronats i

d’altres acords amb entitats que regeixen aquests ens privats.

Però en qualsevol cas vull posar de manifest que sempre el

sector privat ha fet una aposta per aquesta tasca social i atén en

exclusiva el sector d’allò que es coneix com educació especial.

Si volem eliminar aquestes diferències de tractament hem

de llevar aquestes restriccions a la concessió de nous concerts,

no tan sols en la concertació de nous centres, si qualcú en

aquest moment històric s’atreveix a crear un nou centre i

demanar un concert, li lloam l’ànim que té per dur a terme una

tasca tan dura. Però en qualsevol cas sí que seria important

equiparar els mecanismes a través del qual un centre demandat

pot desdoblar unitats, pot donar resposta a aquells nivells que

tenen més demanda en aquesta demanda precisament. És a dir

i comparativament i perquè vostès m’entenguin, a un centre

públic en arribar a una determinada ràtio d’alumnes per aula,

crec que són 28 alumnes per aula, se produeix automàticament

un mecanisme a través del qual se pot desdoblar aquella unitat

i se pot dotar amb més professorat en aquell centre públic. Això

en els centres concertats és absolutament impensable. És a dir,

se pot denunciar que els centres concertats en determinades

zones amb greus problemes poblacionals tenen ràtios superiors

als 25 que és la ràtio desitjable establerta per la LOGSE. Però

també és cert que hi ha greus dificultats en els centres

concertats per obtenir autoritzacions d’unitats per donar

resposta a aquestes puntes de població que es produeixen. 

Per tant, òbviament s’han de millorar aquests mecanismes.

No pot ser que un centre concertat, o un centre per concertat

una unitat de més hagi de demanar un concert per a aquella

unitat extraordinària i hagi de seguir una tramitació, que en el

millor dels casos li durà tot un curs escolar. Amb la qual cosa

difícilment podrà donar resposta a un problema de creixement

de la població escolar que es dóna únicament a les Balears i

que es dóna a més a més d’una manera puntual en els mesos de

setembre i en els mesos de gener, fonamentalment.  Per tant,

ens trobam amb un problema que li hem de donar resposta i

voldríem que d’alguna manera des dels grups parlamentaris i

des d’aquest fòrum parlamentari se pogués ilAluminar algun

tipus de solució perquè els centres concertats no tenguin

aquests entrebancs a l’hora de poder donar resposta a la

demanda que tenen.

És necessari, i aquest és un fòrum adequat, un pacte

d’estabilitat en el sector educatiu, és necessari un pacte per

l’educació en aquesta comunitat autònoma. A l’Escola Catòlica

de les Illes Balears des de l’any 2002 ve proposant als diferents

sectors de la comunitat educativa, l’administració educativa, els

sindicats, a la resta d’agents del sector educatiu, la negociació

d’alguna manera i arribar en definitiva a un pacte escolar que

llevi per una banda càrrega política, en el sentit negatiu de la

paraula, càrrega política en aquells aspectes que són pura i

exclusivament professionals de l’ensenyament i que per una

altra banda ens permeti, i permeti sobretot als ensenyants, fer

feina en condicions de tranquilAlitat. Evidentment això ve

condicionat per la normativa estatal; això és evident i per tant

no podem ocultar aquesta dada, però així és.

No voldria acabar sense deixar de manifest que hi ha

actualment manaments legals històrics que s’han incomplert. El

manament legal de l’analogia retributiva dels docents és un

incompliment històric des de la llei del 1970; totes les lleis

educatives, la Llei general d’educació, la Llei Orgànica del dret

a l’educació, fins i tot la Llei de qualitat educativa, parlen de

l’homologació salarial, parlen de l’analogia retributiva,

analogia retributiva que és una reivindicació històrica justa dels

ensenyants del sector concertat i que nosaltres subscrivim,

subscrivim en tota la seva extensió. No pot ser que parlem

d’analogia retributiva quan parlam d’equiparar els salaris d’un

professor que per ventura du 20 anys a un centre educatiu amb

els d’un interí de l’ensenyament públic; això no és analogia.

Per una altra banda l’import del mòdul de concerts ha de ser

suficient, i això ha de garantir, a més a més, la gratuïtat del lloc

escolar. El lloc escolar no serà vertaderament gratuït mentre la

despesa del mòdul de concerts no sigui l’adequada per cobrir

tota aquesta despesa. S’han d’adequar aquests mòduls de

concert a les necessitats de la LOGSE, a les necessitats de la

LOGSE, de la LOCE i de la reforma de la LOCE, òbviament;

les diferents propostes educatives que es fan en aquestes lleis

orgàniques han de menester un finançament i s’han d’adequar

aquests mòduls a aquestes noves propostes. No pot ser que es

facin reformes sense acompanyar-ho. 

S’ha de aprofundir el sistema d’analogia a les despeses de

funcionament que s’estableix en el Reial Decret de normes

bàsiques dels concerts educatius de l’any 85. S’ha de millorar

el finançament de la funció directiva; des de l’any 1995 la llei

orgànica, la LOPEG, per entendre’ns, estableix com a principi
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fonamental que la funció directiva en els centres públics i en els

centres concertats es finançarà d’una manera anàloga. Això no

és així avui en dia, òbviament, el finançament de la funció

directiva en els centres concertats és molt inferior al

finançament que els centres públics tenen en matèria de funció

directiva.

I s’han d’assignar, finalment, als centres concertats

d’educació especial els mateixos recursos materials i personal

que als centres públics. Òbviament aquí no tenim aquesta

experiència però hem de comparar com es treballa en els

centres públics que tenen població d’educació especial a altres

comunitats autònomes, i hem de veure que tots hi hem de posar

tots els recursos necessaris per atendre aquesta població

especialment afectada pels problemes socials.

Tot això, a més a més, senyors i senyores diputats, ho hem

de veure a més a més dins una òptica general d’aquesta

comunitat autònoma com un fenomen extraordinari dins el

conjunt de les comunitats autònomes de la resta d’Espanya. A

totes les altres comunitats autònomes -crec que Madrid

enguany ha invertit la tendència, per cert- la població escolar

minva, i aquí s’incrementa any rere any. Això òbviament

suposa un doble problema, un problema social importantíssim

per a l’administració educativa i un problema, lògicament, per

al sector educatiu que ha de donar resposta a aquesta necessitat

social, i per un altra banda un problema de negociació, de

negociació amb l’Administració de l’Estat i amb el Govern

estatal, perquè òbviament l’argument senzill és dir que si

nosaltres hem d’incrementar percentualment la partida

econòmica que hem de destinar a Balears per aquest creixement

de la població escolar, hem de llevar aquests doblers a altres

comunitats autònomes, i evidentment aquí la nostra guerra és

amb 16 comunitats autònomes. 

Per tant això és un plantejament que ens hem de fer d’una

manera seriosa, que seria bo que hi hagués un plantejament

honest per part del Govern de l’Estat i per part del Govern de

les Illes Balears en el sentit de llevar a aquesta matèria la

càrrega d’oportunitat política i fer un compromís seriós amb la

ciutadania, fer un compromís seriós amb el sector educatiu en

el sentit de dotar Balears dels doblers que mereixen perquè no

per mala o millor negociació de la transferència educativa, que

això és un problema històric que lògicament arrossegam, sinó

perquè aquí ara tenim un creixement de la població escolar al

qual s’ha de donar resposta.

Bé, jo sense més moltes gràcies, Sr. President i em pos a la

seva disposició per a (...).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista intervendrà el Sr.

Diputat Pere Sampol per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sobraran perquè, com he dit abans,

no es tracta d’entrar en debat. El que sí hi ha una qüestió que

m’ha cridat l’atenció, i és respecte, és a dir, he pres nota i crec

que textualment ha dit que no es corregeixen els mecanismes

que deriven els immigrants cap a uns centres determinats, i

després ha afegit que si els immigrants van a centres concertats

no reben ajudes per a transport, crec que ha dit també per a

menjador, etc.

Bé, llavors això ho voldria lligar amb la reivindicació que

vostè ha fet de desdoblar quan tenguin una demanda suficient.

Aleshores jo ara em posaré en el paper de l’Administració -

permeti-m’ho un moment, supòs que no s’enfadaran els

companys del Grup Popular-, jo crec que l’Administració

també ha de cercar l’eficàcia del conjunt del sistema; aleshores

per una part em preocupa aquest fet que vostè aquí ha

denunciat, perquè això pot significar que provocam uns guetos

pel fet de concentrar-se els immigrants tots a determinats

centres escolars i, respecte a això, vostè no creu, però, que si

autoritzam els centres concertats a captar més alumnes mentre

que tenim centres, centre públics o centres concertats, que no

tenen tanta demanda que estan a l’entorn, de cada vegada farem

més aquests guetos? És a dir, si un centre que té més demanada

l’autoritzam a tenir més alumnes mentre que un centre que no

té tanta demanda pels motius que sigui, i un dels motius pot ser

perquè hi ha més immigració que a un centre concertat, hi pot

haver components racistes dins la societat, o classistes, jo no

vull dir racistes, classistes, i de cada vegada hi haurà més

tendència a demanar places en aquells centres que tenen més

demanda i ens quedaran centres de cada vegada més buits i allà

on també es concentrarà la immigració. És a dir, que per una

part no optimitzarem els centres utilitzant totes les places

disponibles, i en un sistema tan precari financerament això és

una pèrdua de recursos, i per altra banda contribuïm més a

crear guetos. Voldria saber la seva opinió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Rosa Maria

Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. González, solament per

agrair-li molt la seva intervenció, (...), no és lloc aquest per fer

debat i jo no hi entraré, ja tindrem ocasió de parlar-ne molt més

llargament. Vostè ha fet una defensa encesa del que li

correspon, dels centre concertats, jo algunes qüestions que

vostè plantejava no les comparteixo, em sembla que no, però el

que sí li vull agrair moltíssim és la seva documentadíssima i a

més sentida exposició, que això ens agrada molt de sentir en

aquestes comissions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Pel Grup Parlamentari Popular

intervé l’Hble. Sr. Diputat Simó Gornés per un temps màxim de

10 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:
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Gràcies, Sr. President. També per felicitar-lo per la seva

contundent exposició; a mi almanco m’ha semblat formalment

i de fons molt bona, ho vull dir amb aquestes paraules, i ens ha

ofert una perspectiva nova, almanco des que jo som portaveu

d’aquesta comissió en temes d’educació aquesta vessant des

dels centres concertats no s’havia plantejat. Han extret idees

crec jo d’interès i no li càpiga dubte que les plantejarem amb

la intensitat que faci falta davant el Govern de les Illes Balears

per tal que la Conselleria d’Educació pugui mitigar en la

mesura de les seves possibilitats aquestes llacunes que vostè

molt bé ha fet..., o aquesta radiografia molt ampla sobre els

problemes que els afecten.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Per tal de fer observacions a les

intervencions del senyor diputat té la paraula el Sr. González.

EL SR. REPRESENTANT D’EDUCACIÓ I GESTIÓ

(Marc González i Sabater):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo contestant el Sr.

Sampol, bé, contrastant una mica les idees, que és una mica el

que crec que en el món educatiu hem de fer, nosaltres creim

que probablement incrementant les possibilitats dels

immigrants, de les famílies immigrants, de poder triar centre

invertirem aquesta tendència de concentració, és a dir, si dotam

de les mateixes ajudes les famílies desfavorides de

l’ensenyament públic i les famílies desfavorides de

l’ensenyament concertat, probablement provocarem que

persones que no havien pensat en un moment determinat que

poguessin anar a determinats centres -no ho havien pensat

perquè no se’ls havia passat pel cap tan sols-, que hi puguin

anar, perquè sabran que si van a tal centre tendran unes ajudes

de menjador, que tendran unes ajudes per al seu transport, etc.

Clar, parlar del fet que determinats centres capten, és a dir,

que l’increment d’oferta suposa captació, jo crec que no és

ajustat, que no és real. És a dir, la realitat és que els centres

tenen més demanda. Aleshores no és captin més alumnes, no és

que pel fet de concertar més es captin alumnes, és que els

centres ja tenen la demanda real. Una de les coses, dels

aspectes que nosaltres jutjàvem positivament de la Llei de

qualitat era precisament que es tengués en compte a l’hora de

concertar la demanda de les famílies, perquè el que no té sentit

és que nosaltres facem dissenys del que és el sistema educatiu

a una determinada comunitat autònoma i no demanem què vol

la població, què volen les famílies, on volen enviar els seus

fills, quin és el sistema, el model d’escola que volen.

I per una altra banda això aniria a favor, creim nosaltres,

també de l’ensenyament públic, perquè en la mesura que

contribuíssim al fet que es produís una distribució millor, una

distribució més equilibrada de l’alumnat immigrant, idò

probablement modificaríem totes aquestes tendències i de

qualque manera contribuiríem a resoldre, entre cometes, un

problema social que tenim realment a les escoles, a totes les

escoles, òbviament, a unes més que a unes altres. 

No voldria que quedàs aquí la impressió que en els centres

concertats no hi ha alumnes immigrants. No podem jutjar el

conjunt dels centres concertats o no podem identificar el

conjunt dels centres concertats exclusivament com aquells

centres que estan a una determinada zona de Palma, i tenim una

tendència, tots, quan parlam dels centres concertats a pensar en

determinats centres concertats. Pensem també en els centres

concertats que estan en el Camp Rodó, que estan a Son Gotleu,

i que estan fent la mateixa tasca social que el centre públic que

tenen a veïnat. Una altra consideració és veure com estan

distribuïts aquests centres, per raons històriques i per moltes

altres coses, però crec que hem de fer feina per eliminar

aquestes barreres de caràcter econòmic que fan que hi hagi

manco llibertat a l’hora d’elegir un centre per part de la família

immigrant i, per tant, d’aquesta manera creim, d’una manera

honesta, que produirem o contribuirem a disminuir aquestes

desigualtats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González. No sé si els grups

parlamentaris volen fer ús del seu torn de rèplica. Doncs bé,

amb aquesta intervenció donam per finalitzada aquesta

compareixença.

EL SR. REPRESENTANT D’EDUCACIÓ I GESTIÓ

(Marc González i Sabater):

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies a vostè.

I donarem pas a la quarta i darrera compareixença i

intervenció del dia d’avui per part de la Sra. Magdalena Mateu.

LA SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓ

ESPANYOLA DE CENT RES D’ENSENYAM ENT

(Magdalena Mateu i Gelabert):

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyors diputats i

amics tots; veig cares molt conegudes i molt estimades, a tots

els sindicats, i a la nostra amiga també la presidenta Marta

Monfort.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, perdoni, és que no l’he acabada de presentar. Si em

permet...

LA SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓ

E SPANYOLA DE CENT RES D’E NSE NY AM E NT

(Magdalena Mateu i Gelabert):

Ah, bé, és igual, tothom ja em coneix.

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Magdalena Mateu és la presidenta de la

Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyança i, com no

podia ser d’altra manera, aquesta presidència també li dóna la
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benvinguda, així com també li dóna la paraula per fer la seva

exposició oral.

LA SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓ

ESPANYOLA D E CEN T RES D’ENSENYAM ENT

(Magdalena Mateu i Gelabert):

Moltes gràcies. Perdoni, com que ja són quasi les 7 i sé que

tothom està molt cansat de sentir-nos a tots, per això anava a la

rapidesa, eh? Així és que disculpi’m i tornarem començar,

perquè sé que per descomptat ja deuen estar un poc cansats de

sentir-nos a tots nosaltres. Bé, jo venc directament de Madrid,

que he vengut cap aquí ràpidament; per això he arribat cinc

minutets més tard del normal, que això no està bé, fer esperar

un president, així que deman disculpes a tots, però a vegades

l’aeroport no et dóna (...) el moment que has de sortir. 

Bé, com que han explicat totes les coses d’ensenyament tant

Educació i Gestió com els nostres amics sindicats, poques

coses jo els puc dir, però sí que fer-los-ho un poc més amè i no

tan de xifres i de coses perquè la nostra gran amiga Neus ho ha

explicat estupendament, jo ara haver de repetir tot el mateix és

un cansament i a més ja tothom té ganes d’anar a casa. Per tant

jo els explicaré que la setmana passada vaig ser amb en Fraga

i amb un grup de directors generals. Ara els faré un poc

d’història.

Vàrem tenir el Congrés d’Ensenyament de Còrdova els dies

14, 15 i 16 d’octubre, i jo me’n vaig dur una gran ilAlusió i una

gran esperança. Vostès diran: per què esperança? Idò jo els ho

diré: perquè el nostre lema era “Escola i família”, o sigui,

escola, no escola concertada ni escola pública, sinó escola.

Amb ells vàrem tenir el nostre director general del MEC que va

intervenir i que per a mi va ser un home meravellós perquè ens

va dar una sèrie de tranquilAlitat a tots els centres, pensin que hi

havia més de 600 persones, i després hi va haver també na

Marta Mata -ja la coneixen vostè també- que també va

intervenir i és una dona encantadora, i quan es va acomiadar em

va dir, ara que puc aprofitar, que donàs molts de records a

Balears, que té un gran record de quan ella venia per aquí. I

després varen venir tots els directors generals de les

autonomies; consellers, que era el nostre conseller, el conseller

també de València, el de Galícia i el de Madrid.

Bé, allà hi va haver una taula rodona, a part que es varen

explicar les coses, i nosaltres la nostra idea és que sempre

l’ensenyança pública i la privada es donin la mà, perquè

consider que tot un professor, tant de pública com de privada,

té els mateixos fins. Quin és el seu fi de l’alumne?, idò la seva

meta és la formació de l’alumne. Idò hi ha hagut moments en

què ha estat més difícil per als colAlegis, per exemple,

concertats, i a altres moments també als colAlegis públics.

Vosaltres recordareu que jo també tenc una gran estimació a

l’anterior conseller, el Sr. Damià, un gran cavaller i gran amic

meu, que per descomptat va fer una força enorme per poder-nos

ajudar un poc. Per tant jo consider que tant uns com uns altres

han fet un esforç enorme per ensenyar-nos a (...) l’ensenyança.

A les reunions del congrés -jo els ho cont així perquè és un

poc més amè i no donar tantes xifres i tantes coses-, en el

congrés hi havia més de 600 persones i hi havia tots els

directors generals. Idò varen anar explicant cada un les ràtios,

també varen explicar l’educació, la subvenció... Clar, vostès

saben que a Vascongadas, clar, era l’estrella, perquè va fer de

0 a 2 anys ja ho tenen concertat, tenen concertat de 3, 4 i 5

anys, tenen el batxiller i ho tenen tot, aquests ho tenen tot. Bé,

estupend; el director general, que va estar tot el temps devora

jo, idò un home estupend. Els de Navarra també ho tenen tot.

Jo quan anava a una reunió, que pertany a la junta directiva de

Madrid, quan venia el president de Navarra li deia: “No ens

conti res, perquè nosaltres no tenim doblers ni ho podem fer”;

per tant aquell sempre ho tenia. 

Però relativament ara sí que els puc dir una cosa i és veritat:

ja saben que el nostre conseller ens va honorar amb la seva

presència juntament amb en Cristòfol Vidal, que varen venir

tots dos. La seva intervenció va ser aplaudida i es varen

aixecar, 600 persones es varen aixecar per aplaudir, i això fins

i tot ho va remarcar la COPE, perquè varen veure que la nostra

ciutat, o sigui, Balears, havia anat augmentant; ja va anar

augmentant un poc amb el pacte de progrés perquè per

descomptat varen fer feina, varen posar les primeres llavors, i

elles han fructificat. Perquè vostès tenguin en compte una cosa:

moltíssimes escoles públiques que el conseller Damià Pons va

dir que es colAlocassin, jo sé, jo hi he assistit també, el nostre

conseller ha posat la primera pedra. Per tant jo crec que

aquestes coses també és una cosa molt important.

Que les despeses de funcionament en els colAlegis concertats

o el que sigui és molt difícil i que tenim moltes..., és vera a

vegades que tenim dèficit, moltíssim. Tenguin en compte una

cosa: que molts de colAlegis han hipotecat els centres, i

nosaltres dèiem al director general del MEC, nosaltres li dèiem:

“Tengui en compte que molts de colAlegis estan hipotecats”, i

ell deia rient: “Bé, però el dia de demà quan hàgiu pagat valdrà

molts de duros”. Per tant això a fi de fer un esforç. 

Ja sé que jo podria explicar més coses, però com que ja som

la darrera i tothom ha dit totes les coses jo crec que poques

coses puc dir, però jo sí que diria que l’ensenyança a Balears -

jo vaig anar satisfeta- consider que està molt millor, no vull dir

que sigui..., no em puc posar amb Vascongadas i els altres

llocs, però consider que està millor que moltes autonomies; hi

ha autonomies que estan més inferiors que nosaltres, molts

encara estan preparant concertar la infantil. Vosaltres ja sabeu

que quan va ser, el 1998, que ja ho han repetit i no ho tornaré

a repetir, es va concertar la infantil P5, tothom estava preocupat

perquè llavors no es continuàs, i per descomptat el pacte ens va

fer no solament el P5, sinó el P4 i el P3, cosa que també tenim

molt a agrair. Per tant jo consider que l’ensenyança no va tan

malament. 

Però com que tots necessitam una ajuda, el que jo repetesc,

igual que han repetit els altres, és una formació per a

professorat. Això són les conclusions, i ja acabaré, i així ja ens

en podrem anar, les conclusions que jo pens que sí que s’hauria

de fer és: la formació de professorat, tant a públic com a privat,

i oblidar; això el dia que puguem aconseguir que oblidem que

es una escola pública, qui va a l’escola pública, qui va a la

concertada i qui va a la no concertada, no, tots els nins iguals,

tant uns com els altres, tant els immigrants a un lloc com els

immigrants a l’altre. Les portes han de quedar sempre obertes,

perquè jo vaig dir a una reunió que la satisfacció més grossa

que té Magdalena Mateu és que quan entra una conselleria, tant
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sigui del pacte com l’altre, sempre ens obren les portes, sempre

he tengut les portes obertes per tot. Per tant no puc dir res mai

d’un i de l’altre, sinó que ens han ajudat en el que han pogut.

Potser hi havia una cosa que era més necessària, idò han fet

aquella necessària, però sí que ens han ajudat.

Després l’equiparació salarial també, tant si és públic com

privat, tots dos iguals, perquè els professors també són els

mateixos i han de tenir..., no ho sé, si veuen que guanyen un

poc més o el que sigui idò ja tenen..., la seva meta és

l’ensenyança dels nins, l’ensenyança dels alumnes per arribar

a un determinat. I després no solament això, sinó que a més

pensar que el colAlegi, si pares, que això nosaltres en el congrés

dèiem “Escola i família”, pensin una cosa: que si les famílies

pensen que els seus nins vagin a un centre que respectin l’ideari

d’aquest centre; si el centre és religiós idò que respectin l’ideari

religiós; si els altres tenen una altra manera però que ho

respectin, perquè els pares són els que comanden, és el pare

que du el nin a un colAlegi; idò si el du a un colAlegi que ell té

un ideari idò que pugui ser, perquè la nostra formació, què hem

de fer dels alumnes?, idò nosaltres hem de procurar els nostres

alumnes formar-los no solament materialment sinó

espiritualment, les dues coses per fer-los homes de profit, i que

venguin a ocupar el lloc de vostès, no troben?

Per tant ja he acabat. Si volen res...

(El Sr. Vicepresident de la comissió substitueix el Sr.

President en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mateu, per la seva exposició. I seguidament

per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la

paraula el Sr. Diputat Pere Sampol per un temps de 10 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Vull aprofitar ja el darrer torn per agrair totes les

intervencions. No dubtin que de totes en traurem alguna

conclusió positiva. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi per un temps de

10 minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sr. President. També, Sra. Mateu, com he dit als

seus companys moltes gràcies. Tingui la seguretat que tot això

serveix i ens dóna una visió diferent de cada cosa, i a vostè, de

la mateixa manera que he agraït al Sr. González la seva

vehemència i la seva força, a vostè li agraesc l’optimisme. Ens

agrada també en aquesta comissió que...

(Rialles)

...una mica d’optimisme també ens va bé. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberdi. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el diputat Sr. Simó Gornés per un temps de 10 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Mateu, no passi pena pel

retard; els menorquins i els eivissencs, que em pens que som

majoria aclaparadora com a diputats en aquesta sala, sabem

molt bé el que és sofrir retard tant per arribar com per sortir i,

vaja, que no passi pena.

Només per agrair-li el seu entusiasme. Pens que ens hauria

de motivar a tots per continuar treballant per millorar la gestió

de l’educació a les nostres illes. Més que res que els comentaris

que ha fet seran profitosos també de cara a les conclusions

d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.

(El Sr. President de la comissió reprèn la direcció del

debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Per tal de fer observacions a les

intervencions dels senyors diputats, si vol fer ús de la paraula...

LA SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓ

ESPANYOLA DE CENTRES D’EN SENY AM ENT

(Magdalena Mateu i Gelabert):

No, jo solament tenia moltes coses en el tinter, però com

que ells han anat esmicolant poc a poc, poc a poc, poques coses

tenia a dir. Per tant jo l’únic que vaig trobar és que nosaltres

anàvem bastant avançats, i que per descomptat que tot d’una un

saló d’actes on hi havia 600 persones s’aixecassin per aplaudir

així com era Balears, idò jo em vaig sentir molt orgullosa.

Solament és això.

EL SR. PRESIDENT:

Idò moltes gràcies a la Sra. Mateu.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda

agrair la presència de la Sra. Neus Santaner i Pons, la del Sr.

Pere Mir i Martorell, la del Sr. Marc González i Sabater, i la de

la Sra. Magdalena Mateu, i de tots i cada un dels

acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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